UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
SELEÇÃO PET- ANTROPOLOGIA
VAGAS:
2 BOLSISTAS
1 VOLUNTÁRIO
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
-Estar cursando 2º, 3º ou 4º semestre do curso de Ciências Sociais.
-Não estar vinculado a nenhum outro curso de graduação, além de Ciências Sociais.
-Ter expectativa de permanecer no PET até a conclusão do curso de Ciências Sociais.
-Não ser bolsista de qualquer outro programa.
-Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 6,0.
-Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanas às atividades do Programa PETAntropologia.
DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
-Curriculum Vitae ou Lattes;
-Histórico escolar atualizado e RDM;
-Cópias de CPF e de Documento de Identidade;
-Ficha de inscrição preenchida;
- Carta que discorra sobre as intenções do candidato com relação à inserção no Programa PET.
-Termo de compromisso de dedicação de 20 horas semanais ao Programa PET.
CALENDÁRIO DA SELEÇÃO:
-Inscrições: de 25 a 27 de março de 2013, na Secretaria da Unidade Acadêmica de Sociologia e
Antropologia, nos horários das 8 às 12; das 14 as 18 e das 18:30 até as 21:00 horas.
-Realização da prova teórica: dia 1º abril de 2013 (local a ser divulgado quando da inscrição).
No horário das 10 às 12 horas.
-Divulgação da escala de entrevistas: no dia da prova escrita.
-Realização das entrevistas: dia 2 de abril, a partir das 14 horas, na sala do PET.
-Divulgação dos resultados: no dia 3 de abril de 2013, na secretaria da UACS.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988. (37-54)
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1986. Primeira parte.
MATTA, Roberto da. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Petrópolis: RJ: Ed.
Vozes, 1983. Primeira parte.
ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo: Ed. Brasiliense,1985.
PROCESSO DE SELEÇÃO:
-Prova teórica;
-Entrevista com a banca de examinadores;
-Exame do Curriculum Vitae e Histórico Escolar;

